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Mødereferat – Semesterteam 6.-7. semester 

Mødedato: tirsdag den 17. august 2018 

Mødested: Professionshøjskolen Absalon 
Parkvej 190, 4700 Næstved 

Til stede: Lisbeth Trebien, somatik Køge/Roskilde 
Anette Damgaard, Odsherred kommune 
Merete Bachmann, Campus Slagelse 
Sus Dambæk, Campus Næstved 
Minna Therkildsen, Campus Roskilde 
Ulla Klimt, Campus Nykøbing F. 

Fraværende: Dorte Ørum, psykiatri Roskilde/Vordingborg/Slagelse 
Inge Jekes, Kalundborg kommune 
Helle Harsø, Stevns kommune 
Minna Therkildsen, Campus Roskilde 
Ann-Berit Schelde, Campus Næstved/Nykøbing 

 

1. Prioritering af dagsorden 

Trods de mange afbud blev det prioriteret at afholde mødet, blandt andet fordi forslagene til evalue-

ringer skulle være færdige.  

 

2. Opsamling fra sidste møde 

Notatet fra sidste møde korrigeres, idet det i første omgang kun er afdelingerne i SUH Køge, der tager 

udgangspunkt i KROB-modellen. 

 

Inspirationsspørgsmålene til de 6. semester studerendes refleksioner over de fokusrede studieaktivi-

teter lægges ud kun til disse i Praktikportalen og sendes ud til alle undervisere til orientering. (UKL ta-

ger sig af dette) 

 

Inden sommerferien er der som en del af undervisningen i 5. semester givet en kort overordnet intro-

duktion til den kliniske undervisning i 6. semester. (dog ikke i Slagelse) Denne introduktion vil blive en 

skemalagt del af undervisningen i 5. semester fremover. 

 

Ved de kommende BRO-møder vil underviserne blive informeret om de indgåede aftaler om samar-

bejde, roller og ansvar i relation til praktik, herunder deltagelsespligt i uddannelsen. 

 

På PHA's hjemmeside under Praktik/klinik/censor er tilføjet et nyt punkt, Samarbejde og udvikling, 

her findes materialer relateret til den aftalte samarbejdsstruktur, kommissorier for de enkelte udvalg 

og grupper samt oversigt over repræsentanterne.   
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Per august 2018 er der vedtaget ændringer i eksamensbekendtgørelsen. Disse bevirker, at der frem-

over er mulighed for at udarbejde bachelor-projekt individuelt, og at det er muligt at vælge individuel 

eksamination med udgangspunkt i et gruppefremstillet projekt. I 7. semester afholdes der er frem 

over ud over problemformulerings- og metodeklyngeseminaret et ekstra klyngeseminar relateret til 

analyse. Der tilbydes 4 undervisningslektioner til vejledning per bachelor-projekt. Uddannelsesplanen 

for 7. semester bliver konsekvensrettet. 

 

3. Drøftelse af den fremadrettede systematik for evaluering, herunder videreformidling af resulta-

terne 

Drøftelserne udskydes til næste møde i semesterteamet. 

 

4. Forslag til evaluering 

Forslag til justering af evalueringsspørgsmålene gældende for forårssemesteret 2019 og efterårsse-

mesteret 2019/20 skal sendes til kvalitetsenheden senest den 17. september 2018. 

 

4.1 Nye institutionsspørgsmål – niveau 4 

Kvalitetsenheden har revideret evalueringsspørgsmålene på institutionsniveau – disse fremgår af det 

til mødet udsendte bilag.  

 

4.2 Nye uddannelsesspecifikke spørgsmål – niveau 3 

Disse er ikke helt færdige. 

 

4.3 Semesterspecifikke spørgsmål 6. semester – niveau 1b 

Der udarbejdes forslag til evalueringsspørgsmål relateret til 6. semester (se vedhæftede). Disse udsen-

des til de øvrige i teamet til kommentarer, inden de sendes til kvalitetsenheden. 

 

4.4 Semesterspecifikke spørgsmål 7. semester – niveau 1b 

Der udarbejdes forslag til evalueringsspørgsmål relateret til 7. semester (se vedhæftede). Disse udsen-

des til de øvrige i teamet til kommentarer, inden de sendes til kvalitetsenheden. 

 

5. Nedsættelse af en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en portfolio, der kan være lærings- og do-

kumentationsredskab fremover 

Kvalitetskoordinationsgruppen har besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse 

af en portfolio, der kan være lærings- og dokumentationsredskab. 

Lisbeth + Sus + Merete vil gerne indgå i denne gruppe. 

 

6. Eventuelt 
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Forslag til punkter til drøftelse ved møde i tværsektorielt samarbejdsforum: 

 Hvilke konsekvenser har det, at den studerende mangler tilstedeværelse i 1. og 2. semester?  

 Hvad sker der med de studerende, som ikke har opfyldt mødepligten i klinisk undervisning?   

 Hvordan feedback til de studerende om disse konsekvenser.  

 

 

Næste møder:  

 

tirsdag den 09.10.18 kl. 13.00 – 15.00 – sted kommer senere (tilpasses andet møde) 

tirsdag den 05.03.19 kl. 13.00-15.00 

 

Forslag til punkter: 

 Drøftelse af den fremadrettede systematik for evaluering, herunder videreformidling af resul-

taterne 

 

 

04.09.18/UKL 

 


